
إليهم يرسل ولن السابقة بالكتب عالمين يكونوا لم هم وكذلك منه أحد 
اا رسول ل الههوجهين علههى تنزيلههها أن يعني الوجهين لهذين قابلة حالهم إذ
فالوجههان وسلم عليه الله صلى للرسول المكذبين هؤل ء حال مع يتنافي
من مانع فل عليهم يصدق كلهم الوجهان كان فإذا ، عليهم يصدق كلهما

عليههه الرسههول كههذبوا الذي حال لن وهذا هذا بها يراد الية : إن نقول أن
اا للوجهين قابلة والسل م الصل ة . جميع

بب:  تعالى الله قال  ذذ بك بو بن ((  ذذني ذل نن ا نم ذم ذه ذل نب بم ا بق غغاوا بو بل هؤل ء ) أي) بب
بر(( بش ا نع ذم نم بم ا   غه بن ا ني بت وكههثر ة العمههر وطههول القههو ة مههن عشههره ) أي) آ

للمكذبين تهديد وفيه والسل م الصل ة عليه للرسول تسلية فيه هذا المال
بب ، والتهديد التسلية معنيان وفيه ذذ بك بو بن ((  ذذني ذل نن ا نم ذممم ذهمم ذل نب ) مثههل) بق
المكههذبون وهههؤل ء كههثير اليكههة أصههحاب ، فرعههون ، ثمههود ، عههاد ؟ مههن

ال وأكههثر هههؤل ء من قو ة أشد السابقون اا أمههوا : تعههالى اللههه قههال ، وأولد
نم بل بف بأ غروا ((  ذسي ذض ذف ي بني نر ل

ب غروا ا غظ بين بف بف ني بن بك غة بكمم ا ببمم ذق بن بع ا ذذني ذلمم ا
نن نم ذم ذه ذل نب غناوا بق بر بك ا بث نك نم بأ غه نن ذد ذم بش بأ ةة بو ذاو ال وأكههثر]82)[غههافر:) غق أمههوا

اا كههانوا السابقين الرسل كذبوا الذين أن على تدل هذا في فاليات وأولد
الجسهها م قههو ة فههي والسل م الصل ة عليه الرسول كذبوا الذين من أعظم
اا عنهههم ذلههك أغنى وهل ، البنين وكثر ة الموال وكثر ة يغنههي لههم ل ؟ شههيئ
اا عنهههم غباوا:  تعههالى اللههه قههال ولهههذا شههيئ ذذ بكمم بف ذل ي (( غسمم ) إليهههم) غر

بف(( ني بك بف بن   ذر بك ا ذكي هههؤل ء أن يعني والهل ك بالعقوبة عليهم  إنكاري)) بن
سههبحانه الله إنكار عليهم حصل ؟ حصل فماذا الله رسل كذبوا السابقين

عليهههم أنكههر بههل تكههذيبهم على الله يقرهم لم والهل ك بالتعذيب وتعالى
اا فيكههون هههذا وعلههى وأبههادهم أهلكهههم بالفعههل ؟ بالقول ول بالفعل إنكار

فما أي والتفخيم ) للتعظيم) نكير ك ان (( فكيف:  قوله في الستفها م
إعههراب أمهها ، الهل ك إلههى بهههم أدى إنكههار لنههه عليهههم إنكههاري أعظههم

: " أن المؤلههف قههال ولهههذا ، ياسههر ال خ ) فيتبناه) نكير ك ان (( فكيف
" . موقعهم واقع أنه

نل:  تعالى قال ثم  غق بم ا ((  ذن نم ذإ غكمم غظ ذع ةة بأ بد ذحمم باوا ، النصههاف ) شههوف) ذب
اا محمد يا ) أي) (( قل ، الخلق مخاطبة في وجل عز الله إنصاف موجههه

بم ا((  المكذبين هؤل ء إلى الخطاب ذن نم ذإ غك غظ ذع ةة بأ بد ذح باوا هههذه ) الجملههة) ذب
واعههظ دعهها ء أدعههوكم مهها يعني بواحد ة إل أعظكم ما وتقديرها حصر فيها

أنصهحكم معنههى متضهمنة ) هنا) (( أعظكمفه فقط واحد ة إل لكم ناصح
اا أدعوكم أنا يعني اا لكم ناصح نن (( باواحدة الخصههلة هههذه إلههى وواعظ بأ

غماوا غقاو جههر موضههع فههي تقو م فأن هذا " فعلى تقو م أن : " هي ) قال) بت
: بقوله الواحد ة هذه بين أنه ) يعني) (( باواحدة:  قوله على بيان عطف

نن((  غماوا بأ غقاو ذه بت ذل أن بههها المههراد ) هنا) تقاوماوا (( أن ، آخره ) إلى) ذل
(( تعههالى كقههوله فهههو القعود ضد القيا م المراد وليس الشي ء على تثبتوا
نن بأ غممماوا بو غقاو بم ى بت بتمم ا بي نل ذط ذل نسمم ذق نل أن المههراد ليههس]127)[النسهها ء:) ذب ا
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المههراد ) ليههس) للممه تقاوماوا (( أن وهكذا الواحد يقف لليتامى تقوموا
اا تقفوا أن تقاوماوا ( أن:  وقههوله المههر فههي وتنظههروا تثبتوا أن بل قيام

تقومههوا أن أي للخل ص هنهها " فههالل م لجلههه : " أي المؤلههف ) قههال) لله
مههن نيههاتكم جههردوا لرائكههم متعصبين ول لبائكم مقلدين ل لله مخلصين

مراعهها ة ول لههي مراعهها ة ل لههي ل وحههده للههه تقومههوا أن لله إل شي ء كل
بن ى(( لله ولكن لحميتكم ول لبائكم نث بم اثنيههن ، : " اثنين المؤلف ) قال)  
أو اثنيههن ، اثنيهن علههى يقومهوا أن يعنههي ؟ التثنيههة حقيقهة المههراد " وهههل
حقيقههة بههه المراد بل ممثنى أنه يعني ؟ الواحد ة على الزياد ة مجرد المراد
سههوا ء مجتمعيههن لله تقوموا أن المراد بل الثنين حقيقة به يراد ل الثنين

، الظههاهر هههو هههذا نعم ، عشر ة أ م خمسة أ م أربعة أ م ثلثة أ م اثنين كنتم
بههأن ذلك وعللوا الثنين : حقيقة هنا بالمثنى المرد المفسرين بعض وقال

المقصههود وفههات بينهههم الشههجار وكههثر آرا ءهم اضطربت كثروا إذا الناس
اا وضعت لو الن لنك آرا ء عشهر ة ؟ آرا ء مهن يجيئهك كهم عشهر ة بيهن رأي
إلههى وأقههرب الحصههر إلى أقرب : " فالثنين قالوا رأيان يأتيك اثنين وبين

حقيقههة هههذا إن يقال قد ولكن اثنين من أكثر إذا كانوا مما المسألة تصور
اا لكن اا أسد والربعة الثلثة يكون أحيان اليههة فتحمههل فقههط الثنين من رأي
والمثنههى أكههثر أو اثنيههن كانوا سوا ء الجمع مطلق بالمثنى المراد أن على

ذع (( قوله في كما الجمع مطلق به يراد قد ذج نر بر بف ا بص بب نل نل ا بر ى به نن بت ذممم
ةر غطاو ذم*  غف غث ذع   ذج نر بر ا بص بب نل ذن ا ني بت ذر نب بك ذل بق بعههد كر ة أي]3:4)[الملك) بنين

العمر ة أو للحج يلبي وهو الثنين وكقول الثنين حقيقة المراد وليس كر ة
و إجابة بعد إجابة المراد أو مرتين لك إجابة " يعني : " لبيك يقول كهثر ول

. أعلم والله نعم أي الخير ؟
بذا:  وتعالى سبحانه الله قال  ذإ بو بل ى ((  نت نم غت ذه ني بل بن ا بع غت بني ا ةت آ بن ا يي ) إلههى) بب

عههز اللههه آيههات مههن آيههة الههوحي : أن أول كثير ة فوائد الية هذه في آخره
:  وجوه عد ة من آية كونه ووجه وجل
ال . الله عند من أنه على دليل وهذا البشر وغير البشر أعجز : أنه أو
والجماعههات والفههراد والبههدان للقلههوب مصههلحة عادلة أحكامه : أن ثانيا
البشر قوانين ، البشر كل م في يوجد ل وهذا مكان كل وفي زمان كل في

مههع كهذلك وتجههدها محههدود نطهاق فهي صهالحة تكون فإنما عظمت مهما
المصههالح تعههادل قههد ضار ة أمور فيها تجد محدود نطاق في صالحة كونها
. الله آيات بخلف فيها اللي
اا الههتي الصادقة الخبار من بالذات القرآن أو الوحي عليه يشتمل : ما ثالث

وجه الواقع يخالف ما فيها ليس ن ب الخبهار تلهك كهانت سهوا ء الوجهوه م
. الله آيات من كونه الوجه هذا مستقبلة أو حاضر ة أو ماضية

خفهها ء فيههها ليههس بينههات وجل عز الله آيات : أن الكريمة الية فوائد ومن
ن العلهم أههل بعهض علهى يشهكل كما هذا وعلى سهبحانه اللهه أحكها م م

فههي النههاظر قصههور مصدره ولكن خفي الوحي أن مصدره فليس وتعالى
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عنههده يكههون ل أو علههم عنههده يكههون ل بحيث قصوره ، تقصيره أو الوحي
ات فإن وإل عرفتم فهم يطلب ول على يطلب ل بحيث تقصيره أو فهم آي
اللههه كتههاب وفههي إل القيامههة يو م إلى حادثة تحدث أن يمكن ل بينات الله

اليههة تجههد القههرآن من يتبينها أن يستطيع أحد كل ليس ولكن بيانها تعالى
عديههد ة مسههائل أحههدهما يسههتنبط فيههها ويتفكرون جماعة يتلوها الواحد ة
اا ظههاهر أمههر وهذا مسألتين أو مسألة إل منها يستنبط ل والخر مهها وكههثير
عنههد ثههم وغيرهههم الفقههها ء من العلما ء كتب ونراجع المسألة علينا تشكل
عمههو م فههي داخلههة إما موجود ة قريبة أنها نجد والسنة الكتاب في التأمل

يكههون أن إمهها اليههات بيان ، طيب ذلك أشبه ما أو إيما ء أو إشار ة أو لفظ
أن إما القرآن في اليات بيان يعني السنة طريق عن يكون أن وإما بذاتها
تههبين السههنة طريههق عههن يكههون أن وإمهها واضههحة بينههة هههي بههذاتها يكون

المحكههم وتنسههخ العا م وتخصص المطلق وتقيد المشكل وتفسر المجمل
الكههل لن ذلههك تنسههخ أنههها والصحيح العلما ء بين خلف محل هذا ؟ ل ول
اا ، طيب الله عند من بالسههنة أو بههذاته كههان سههوا ء بينههات معنههى عرفنا إذ

بن ا ((:  تعال الله قال السنة ببيان نل بز بأن بك بو ني بل بر ذإ نك يذ بن ال يي بب غت ذس ذل ذن ا بممم ا ذلل
بل يز نم غن ذه ني بل ن والسهل م الصهل ة عليهه الرسهول]44)[النحل:) ذإ القهرآن بي

. بفعله أو بقوله بينه سوا ء ومعناه بلفظه
الصههل ة عليههه للرسههول المكههذبين عتههو : بيههان الكريمههة اليههة فوائد ومن

الباطلههة الههدعو ة هههذه يههدعون البينات اليات هذه مع كانوا حيث والسل م
كههان عمهها يصههدهم أن إل يريههد ل والسههل م الصل ة عليه الرسول أن وهي
. آباؤهم يعبد
عليههه للرسههول المكههذبين لهههؤل ء شههبهة ل : أنه الكريمة الية فوائد ومن

أن عنههدهم مهها غايههة لن الباطلههة بالههدعاوي اعتدا ء وإنما والسل م الصل ة
وافههق مهها الحههق فههإن بحجههة ليههس وهذا ، آباؤنا عليه كان ما : هذا يقولوا
. يكن لم أ م البا ء عليه كان سوا ء الشرع
أو السههاليب بصههوغ المكههذبين هههؤل ء :غلههظ الكريمههة اليههة فوائههد ومههن

: لقههوله والسههل م الصههل ة عليه النبي قدر من الحط على الدالة العبارات
بم ا(( بذا   ذل به لل ذإ غج غد بر ذرني نن غني نم بأ غك ذد غص ) .) بني

هههم ضههلل علههى كههانوا المكههذبين هههؤل ء : أن الكريمههة اليههة فوائههد ومن
الشجار يعبدون لنهم يضرهم ول ينفعهم مال يعبدون كانوا حيث وآباؤهم

. بشفاعتها وإما بذاتها إما تضر أو تنفع أنها ويدعون نعم والحجار
وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي أن ادعههوا : أنهم الكريمة الية فوائد ومن
غلاوا(( :  لقوله الله على كذب بق ا بذا بم ا بو ذل به لك ذإ نفمم ةر ى ذإ بتمم نف ) وهههذه) غم

اللههه صههلى الرسههول يسههمون كههانوا لنهم يكذبونها بأنفسهم هم الدعوى
أمانهة النههاس أعظههم أنهه ويهرون الميهن إليههه يهوحى أن قبل وسلم عليه

اا قلتههم حههتى بههه تقههرون أنتم الذي الوصف ذلك عن قلبه الذي فما وصدق
رر إنه  ؟ وجل عز الله على مفت
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ويههدعي بالباطههل يجههادل مههن نسههتغرب : أل الكريمههة اليههة فوائههد ومههن
اا رفضوا إذا الن أناس فيه يعني الكاذبة القاويل صههاروا الشههيا ء من شيئ
إنههه كههاذب إنههه فيقولون يقله لم ما قاله الذي هذا على ويتقولون يقولون
سههلف فلهههؤل ء ذلههك مههن بري ء وهو ، كذا فعل إنه ، كذا فعل إنه متناقض

. الكفار أولئك من
مههن وسههلم عليه الله صلى النبي به جا ء ما : أن الكريمة الية فوائد ومن

بل(( :  لقوله وأبينه وأبلغه الكل م أفصح من اليات بقمم ا بن بو ذذني ذلم غروا ا بفم بك
يق بح نل ذم ا ذل نم بل غه بء نن بج ا بذا ذإ ذل به لر ذإ نح لن ذس ذبي بالسههحر يصفوه لم  فهم)) غم

اا إليه الناس ويجر بالقلوب يأخذ لنه إل الصههل ة عليههه النهبي قهال كمهها جر
ةا البي ان من ( إن:  والسل م  .) لسحر

الله صلى الله رسول إلى الكذب نسب من : أن الكريمة الية فوائد ومن
بل(( :  لقههوله كههافر فهههو وسههلم عليه بق ا بن بو ذذني ذل غروا ا بفمم يق بك بحمم نل ذممم ا ذل بل

نم غه بء نن بج ا بذا ذإ ذل به لر ذإ نح لن ذس ذبي  .)) غم
اا الية فوائد ومن وصههل أن بعههد سههحر الههوحي أن ادعههوا هههؤل ء : أن أيض
أن حههتى حههق أنههه ) وعرفههوه) جمم اءهم (( لم ا:  لقههوله وعرفههوه إليهم

اا يتسللون زعمائهم وسههلم عليه الله صلى الله رسول إلى الليل في لواذ
إليه يستمعوا أن يحبون وصاروا قلوبهم بمجامع أخذ لنه القرآن ليسمعوا

. نعم القرآن بهذا يهتدوا أن منعتهم والعصبية بالله والعياذ الحمية لكن
بم ا:  وجل عز الله قال ثم  بو نم ((  غه بن ا ني بت نن آ ةب ذممم غتمم به ا غك بن غسمماو غر ند بممم ا بني بو

بن ا نل بس نر أ
نم ب ذه ني بل بك ذإ بل نب نن بق ةر ذم ذذني اللههه أن المعنههى أن علههى  سنشرحها)) بن

اا يعطي لم وتعالى سبحانه اا والعرب بل قريش اا يعطهم لم جميع ولههم كتبهه
ال إليهم يرسل :  فنقول المعنى هذا على الفوائد نأخذ رسو

علههى العظمههة وتعههالى سههبحانه اللههه منة : بيان الكريمة الية فوائد ومن
كانوا أنه ذلك وجه والسل م الصل ة عليه محمد وهو إليهم بعث لما العرب

فهم ويعلمهم يخبرهم نذير يأتهم ولم تدرس كتب عندهم ليس جاهلة أمة
تلههك يزيههل مهها جهها ء ثههم الحاجههة اشتد وإذا الرسول إلى حاجة الناس أشد

اا الية ففي النفي من أعظم هذا كان الحاجة عههز اللههه منههة عظيم بيان إذ
الصههل ة عليههه الكريههم الرسههول هههذا فيهههم بعههث حيههث العرب على وجل

. والسل م
اا الكريمة الية فوائد ومن الناس أجهل من جاهلين كانوا العرب : أن أيض
بم ا ؟ تؤخذ أين من والسل م الصل ة عليه الرسول بعثة قبل بو نم ((  غه بن ا ني بت آ
نن ةب ذم غت به ا غك بن غساو غر ند بم ا بني بن ا بو نل بس نر أ

نم ب ذه ني بل بك ذإ بلمم نب نن بق ةر ذممم ذذني  ولهههذا)) بنمم
ند:  وجل عز الله قال بق بل ذن ((  غه بم ذل بل ى ال بن بع ذني ذم نؤ غم نل نذ ا بث ذإ بعمم نم بب ذهمم ذفي

ةل غسماو نن بر نم ذممم ذه ذسم غف نن غلمماوا بأ نت نم بني ذهم ني بل ذه بع ذت بنيمم ا نم آ ذهم يكي بز غني غم بو غهم غم يل بع غني بو
بب بت ا ذك نل بة ا بم نك ذح نل نن بوا ذإ غناوا بو نن بكم ا غل ذمم نبم ذفم ي بق ةل بل ةن بضمال ذبيم )[آل) غم
.]164عمران:
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عليههه اللههه صلى محمد إل العرب في ليس : أنه الكريمة الية فوائد ومن
الجاهليههة فههي وجههد أنههه مههن المههؤرخين بعههض ذكر وما كذلك وهو وسلم
يقههول الله لن ، الكل م صح ول له أصل ل فهذا سنان بن خالد منهم رسل

بني ا:  بل ((  نه ذب بأ بت ا ذك نل ند ا نم بق غك بء بن ا بج ا غل غساو غن بر يي بب نم غني غك بل ى بل ةة بع بر نتمم بن بف ذممم
ذل غس رر بينههه ليههس أنه والسل م الصل ة عليه النبي وأخبر]19)[المائد ة:) ال

رسههول العههرب في أي فيهم يبعث لم فإنه هذا وعلى رسول عيسى وبين
. وسلم عليه الله صلى محمد إل

البشههار ة وكذلك النذار هي الرسالة حقيقة : أن الكريمة الية فوائد ومن
. نعم والجزا ء بالثواب للموافقين والبشار ة للعقوبة للمخالفين النذار ،

اا وفيها كههذبوا الههذين هههؤل ء : أن الية من يستفاد الثاني المعنى على أيض
فههي إليههه يسههتندون مسههتند لههديهم ليههس وسلم عليه الله صلى الرسول

اا يقر ءوا لم لنهم تكذيبه رسههول إليهههم يبعههث ولههم كههذبهم علههى تههدل كتب
اا أن رسالته تقتضي اا وسلم عليه الله صلى محمد المعنهى علهى ههذا كاذب
. الثاني

بب:  وجههل عههز الله قال ثم  ذذ بك بو بن ((  ذذني ذلمم نن ا نم ذممم ذهمم ذل نب بممم ا بق غغمماوا بو بل بب
بر بش ا نع نم بممم ا ذم غه بنمم ا ني بت غباوا آ ذذ بكمم ذل ي بف غسمم بف غر نيمم بك بن بف ذر بكمم ا ذكيمم )[سههبأ:) بن

عليههه اللهه صههلى الرسههول لمكهذب : التحهذير الكريمة الية هذه في]45
وأكههثر قههو ة أشههد أنهههم مع السابقين كذب أنه أخبر الله أن وجهه ، وسلم
ال اا أموا . والسل م الصل ة عليه للرسول المكذبين هؤل ء من وأولد
: لقوله العذاب كلمة عليه حقت فقد الرسل كذب من : أن فوائدها ومن

غباوا(( ذذ بك ذل ي بف غس بف غر ني بك بن بف ذر بك ا ذكي ) .) بن
لن والسل م الصل ة عليهم الرسل شرف أو النبيا ء : شرف فوائدها ومن
غباوا(( :  فقههال إليههه رسههالتهم أضاف ؟ إيش الله ذذ بك ذل ي بف غسمم ) ومههن) غر

: أربعة البشر مراتب فإن البشر مراتب أعلى الرسالة مرتبة أن المعلو م
: تعههالى اللههه قههال ، والصههالحين والشهههدا ء ، للرسههالة المتضههمنة النبههو ة

نن بم بو ذع ((  ذط به غني ذل بل ال غساو ذر بك بوال ذئ بل نو غأ بع بف بن بم ذذني ذل بم ا بع نن غه بأ ذل نم ال ذهمم ني بل بع
بن بن ذممم يييمم ذب ذن بن ال ذقي يدني يصمم ذء بوال بدا به رشمم بن بوال ذحي ذل ذصمم ا )[النسهها ء:) بوال

اا الصههل ح ثههم الشهههاد ة ثههم الصههديقية ثم النبو ة المراتب فأعلى]69 خلفهه
أفضههل والنبيهها ء ، النبيهها ء مههن أفضل الوليا ء : إن يقولون الذين للزنادقة

ودون الرسههول فويههق بههرز خ في النبو ة : مقا م قائلهم ويقول الرسل من
نعههم والنبيهها ء الرسههل من أفضل الوليا ء أن الله قبحهم يزعمون ، الولي

أنههه عليهههم يملههي والطههاغوت ، الطاغوت أوليائهم بأن عندهم كذلك وهو
. والنبيا ء الرسل من أفضل
ة جعهل حيهث وجهل عز الله حكمة : بيان الكريمة الية فوائد ومن العقوب
اا هههؤل ء عمل كان فلما العمل جنس من اللههه رسههل تكههذيب وهههو عظيمهه

اا جزاؤهم كان وتعالى سبحانه نكيممر كمم ان (( فكيممف منه يتعجب عظيم
. أشده وما أعظمه ما ) أي)
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وجههه بالقول يكون كما بالفعل يكون النكار : أن الكريمة الية فوائد ومن
بالعقوبههة والخههذ بالفعههل بههل فقط بالقول ليس عليهم الله إنكار أن ذلك
اا موجود وهذا ، بالفعل إنكار فهذا ن أعمالنها فهي أيضه يخالفهك عنهدما نح

اا المور من أمر في صبيك أن آمههر ك ألههم هههذا على وليشرف توبخه أحيان
اا تتركه ؟ بمههاذا يكههون النكههار هذا تضربه فعله قد ووجدته جئت إذا وأحيان
فعقوبههة بالفعههل ويكههون بههالقول يكون وجل عز الله فإنكار بالفعل يكون

اليههات مههن وغيرههها اليههة هذه وفي ، بالفعل ؟ بماذا إنكار هي المجرمين
اا الفاعل إلى الفعل تضيف التي رسممل ي (( فكممذباوا مثل ؟ من على رد

دد ذلك أشبه ) وما) قبلهم من الذنين (( وكذب) ) . على ر
: .... الطالب
الفعههل : إن يقولههون الههذين الجبريههة علههى رد ، القدرية هي ما : ل الشيخ

. اختيار فيه له ليس عليه مجبر العبد فعل
؟ يؤخههذ أيههن مههن الولههى قيههاس : اسههتعمال الكريمههة اليههة فوائههد ومههن

بب ذذ بك بو بن ((  ذذني ذل نن ا نم ذم ذه ذل نب بم ا بق غغاوا بو بل بر بب بش ا نع نم بم ا ذم غه بن ا ني بت غباوا آ ذذ بك بف
ذل ي غس بف غر ني بك بن بف ذر بك ا ذكي الشههدا ء القويهها ء هههؤل ء اللههه أخذ إذا  يعني)) بن

ال الكثر اا أموا مههن الههذين فهههؤل ء بجرمهههم تعههالى اللههه أخههذهم إذا وأولد
بالكتاب اعتباره ثبت صحيح دليل القياس أن ولشك أولى باب من دونهم

دل فالفاسههد ، وفاسههد : صههحيح نوعههان القيههاس ولكههن والعقههل والسههنة
والسههنة الكتههاب دل والصحيح ، اعتباره عد م على والعقل والسنة الكتاب
ال إبليس قول الفاسد مثال ، اعتباره على والعقل الولههى قيههاس مستعم

بن ا ((:  قال لد م يسجد أن الله أمره لما لر بأ ني غه بخ نن ذنمم ي ذم بت نق بل نن بخ ةر ذممم بنمم ا
غه بت نق بل بخ نن بو ةن ذم اا الخير يكون فكيف]12)[العراف:) ذطي دونههه لمن عبد

بم ا ((:  قههولهم المثلية قياس ومثال ؟ ذن غع ذإ نيمم بب نل غل ا نثمم ببمم ا ذم ير )[البقههر ة:) ال
وجل عز الله أحله ما على الله حر م ما قياس لنه فاسد قياس هذا]275

أنكههره ومههن والعقههل والسنة بالكتاب اعتباره ثبت قد القياس أن المهم ،
القيههاس منههه ينكههر الههذي نعههم ، والسههنة الكتههاب عليههه يههدل ما أنكر فقد

تكههذيب الرسل تكذيب أن الية هذه من ذلك من نأخذ هل ، طيب الفاسد
بب:  الول في قال لنه الظاهر هو نعم ؟ لله ذذ بك بو بن ((  ذذني ذل نن ا نم ذم ذه ذل نب بق

غباوا(( :  قال ثم المكذب يذكر ) ولم) ذذ بك ذل ي بف غس أن علههى ذلك ) فدل) غر
الرسههول لن التأمههل عنههد كههذلك وهو وجل عز لله تكذيب الرسل تكذيب

اللههه كههذبت فقههد كذبته ثم باليات الله وأيده الله رسول إنه وقال جا ء إذا
تههدل براهيههن إل هههي مهها والرسههول الله يعطيها التي اليات لن وجل عز

يكههذب لنههه كههذب اليههات هههذه : إن يقههول المكههذب فكههأن صههدقه علههى
. أيدته الذي الرسول

نل:  قال ثم غق بم ا  ((  ذن نم ذإ غك غظ ذع ةة بأ بد ذح باوا نل اليههو م درس ) مبتدى) ذب غقمم  ))
بم ا ذن نم ذإ غك غظ ذع ةة بأ بد ذح باوا نن ذب غماوا بأ غقاو ذه بت ذل بن ى ذل نث بد ى بم برا غف ذم بو غروا غثمم ذكمم بف بت بت

نل الن ) .... نشههر ح) غقم بممم ا ((  ذن نم ذإ غكمم غظ ذع ةة بأ بد ذحمم باوا نن ذب غمماوا بأ غقاو ذه بت ذلمم ذل
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بن ى نث بد ى بم برا غف ذم بو غروا غث ذك بف بت بههه المههراد أمههس ذكرنهها بالقيا م ) المراد) بت
فقومههوا المههر هههذا علههى الثبههات بههه المههراد ل ؟ القعههود ضد الذي القيا م
جهها ءكم الههذي الرسههول هههذا شأن في ) تتفكروا) تتفكروا (( ثم ثابتين

نم بم ا((  اللههه رسول إنه وقال الله عند من غك ذب ذح بصمم ا نن ذب ةة ذممم ذنمم ) هههذا) ذج
أنهههم أو قههولهم ليبطههل وتعههالى سههبحانه اللههه كل م مههن هههو هههل القههول

" جنة من بصاحبكم ما : " فتعلموا الشار ح قال كما يعني ؟ فيه يتفكرون
لمهها مفعههول ) هههو) جنممة مممن بصمم احبكم (( م ا أن عل مشى المؤلف
. التفكر يقتضيه

7


